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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ: Το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που είναι 

γνωστό στον άνθρωπο από τους προϊστορικούς ακόμη χρόνους. Η 

ανεύρεση στο οροπέδιο των Μεθάνων του αρχαιότερου ελαιοτριβείου 

στον ελληνικό χώρο (που χρονολογείται την 4η χιλιετηρίδα π.Χ.) 

μαρτυρεί ότι η χρήση του ελαιόλαδου ήταν από την εποχή εκείνη ήδη 

γνωστή. Οι ανασκαφές στην Κνωσό, έφεραν στο φως πήλινα λυχνάρια 

που έκαιγαν λάδι, της πρωτομινωικής εποχής (πριν το 3000 π.Χ.). Από 

εκείνη την εποχή λοιπόν η ευρεία χρήση του ελαιόλαδου είναι 

αποδειγμένη με βασικότερη απόδειξη φυσικά, πλήθος 

αναπαραστάσεων και ερειπίων αρχέγονων ελαιοτριβείων 

διεσπαρμένων σε όλο τον ελληνικό χώρο. Το λάδι χρησιμοποιήθηκε για 

φαγητό και φωτισμό, για θρησκευτικούς λόγους στις διάφορες 

ιεροτελεστίες, για λόγους υγιεινής τόσο σαν καλλυντικά όσο και σε 

θεραπευτικούς σκοπούς και τέλος στη βιομηχανία. Ως τροφή και μέσο 

φωτισμού το λάδι χρησιμοποιήθηκε από την εποχή που ο άνθρωπος 

κατόρθωσε με τα πρωτόγονα μέσα τα οποία διέθετε, να συνθλίψει τους 

καρπούς του ιερού δέντρου και μετά με την άσκηση πίεσης να συλλέξει 

το πολύτιμο υγρό. Κατά τους ομηρικούς χρόνους το λάδι 

χρησιμοποιούνταν για την επάλειψη του σώματος και όχι για τροφή ή 

φωτισμό. Αργότερα έγινε είδος πρώτης ανάγκης για τους Έλληνες και 

άρχισε να χρησιμοποιείται για τροφή και φωτισμό όπως αναφέρουν 

πολλοί συγγραφείς, ανάμεσά τους ο Αριστοφάνης στις 

«Θεσμοφοριάζουσες» και τον «Πλούτο». Οι Ρωμαίοι επίσης 

χρησιμοποιούσαν ευρέως το λάδι για την Παρασκευή διαφόρων 

εδεσμάτων και πολλά είναι τα δοχεία λαδιού που βρέθηκαν στις 

ανασκαφές της Πομπηίας μέσα στα σπίτια και τα ελαιοκαπηλεία, όπως 

ονομάζονταν εκείνη την εποχή τα καταστήματα που πουλούσαν το λάδι. 

Μεγάλη χρήση του λαδιού γινόταν από τους Ιουδαίους για 

θρησκευτικούς σκοπούς. Συνήθως πρόσφεραν λάδι προς το Θεό ως 

ένδειξη ευγνωμοσύνης. Η σημερινή χρήση του ελαιόλαδου σύμφωνα με 

τους κανόνες του Χριστιανισμού αποτελεί κληρονομιά ανάλογων 

κανόνων άλλων θρησκειών και ιδιαίτερα φυσικά της ιουδαϊκής 

θρησκείας. Το λάδι χρησιμοποιήθηκε και για λόγους υγιεινής από τους 

αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους. Αλλά και οι Ιουδαίοι και οι Άραβες 



άλειφαν το σώμα τους με λάδι, κυρίως δε τα πόδια τους για να 

διατηρείται το δέρμα ελαστικό και να αποφεύγονται οι πληγές στις 

μεγάλες πορείες, αλλά και να επιτυγχάνεται η ταχύτερη επούλωση 

αυτών που τυχόν υπήρχαν. Επίσης η επάλειψη του σώματος με λάδι το 

προστάτευε από τις ατμοσφαιρικές μεταβολές και τα τσιμπήματα των 
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9 εντόμων. Με λάδι επίσης αλείβονταν οι αθλητές πριν και μετά την 

είσοδό τους στην παλαίστρα για να είναι το δέρμα τους ελαστικό και να 

έχει μεγαλύτερη αντοχή στις ταλαιπωρίες του αγωνίσματος της πάλης. 

Απαραίτητη επίσης θεωρούνταν η επάλειψη του σώματος με λάδι μετά 

το λουτρό για να γίνεται η επιδερμίδα απαλή. Εκτός βέβαια από το 

κοινό ελαιόλαδο το οποίο δεν μυρίζει και πολύ ωραία, τόσο οι Ιουδαίοι 

όσο και οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι γνώριζαν την τεχνική 

παρασκευής αρωματικών λαδιών. Αυτά παρασκευάζονταν μετά την 

παραμονή για κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα διαφόρων ανθέων ή 

άλλων αρωματικών φυτών μέσα σε δοχείο που περιείχε ελαιόλαδο. Τα 

αρωματικά αυτά λάδια ήταν πολύ ακριβότερα από το κοινό λάδι και 

προσφέρονταν σε ένδειξη ιδιαίτερης τιμής. Ο Όμηρος αναφέρει ότι ο 

γιος του Οδυσσέα, ο Τηλέμαχος όταν επισκέφτηκε τον Μενέλαο, 

αλείφθηκε με αρωματικά λάδια που του προσφέρθηκαν τη πρώτη 

νύχτα που έφτασε στη Σπάρτη αφού πλύθηκε πρώτα με νερό. Τα 

αρωματικά λάδια ήταν προϊόντα ασιατικής προέλευσης. Ο Πλούταρχος 

απαριθμώντας τους θησαυρούς του βασιλιά Δαρείου περιγράφει 

αναλυτικά τέτοια αρωματικά έλαια. Στην αρχαία Κόρινθο, κατά την 

εποχή της ακμής της, γινόταν ευρεία χρήση τέτοιων λαδιών, τα οποία 

κατά το Διοσκουρίδη, είχαν το άρωμα των ανθέων του φοίνικα, του 

κρίνου και του άνθους της αμπέλου. Οι Ρωμαίοι παρασκεύαζαν 

αρωματικά έλαια με άρωμα ρόδων. Στα μεγάλα μάλιστα συμπόσιά 

τους, άλειφαν περιστέρια με αυτά τα αρωματικά έλαια, και τα 

ξαμολούσαν στην αίθουσα ώστε αυτά με τις κινήσεις των φτερών τους 

να αρωματίσουν το χώρο. Εναντίον της πολυτέλειας των αρωματικών 

αυτών ελαίων και της σπατάλης του ελαιόλαδου που απαιτούσε η 

παρασκευή και χρήση τους καταφέρθηκαν κατά καιρούς συγγραφείς 

και νομοθέτες. Οι Λακεδαιμόνιοι, κατά το Σενέκα, κυνηγούσαν τους 

κατασκευαστές αρωματικών ελαίων, διότι θεωρούσαν ότι κατέστρεφαν 

το ελαιόλαδο. Ο Σόλων επίσης θέσπισε αυστηρές ποινές κατά αυτών, 

επειδή τους θεωρούσε υπεύθυνους για την παρακμή των λαών. Τα 



έλαια αυτά ήταν επίσης γνωστά και στους Άραβες κατοίκους της 

λιόφυτης ζώνης. Ως θεραπευτικό μέσο το ελαιόλαδο χρησιμοποιήθηκε 

ευρέως από τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους. Με αυτό κάνανε 

επαλείψεις σε αυτούς που είχαν πυρετό. Κατά των χρόνιων πυρετών, 

της κόπωσης και των νευραλγιών συνέστηναν λουτρό μέσα σε χλιαρό 

λάδι. Κατά τον Πλίνιο η πλύση του στόματος με λάδι διατηρούσε τη 

λευκότητα των δοντιών. Αλλά και εναντίον του τετάνου 

χρησιμοποιούσαν το λάδι, και ως αντίδοτο σε περιπτώσεις 

δηλητηριάσεων το έπαιρναν με μέλι διαλυμένο μέσα σε νερό. Επίσης 

και στη χειρουργική με την επάλειψη των πληγών για να επιταχύνεται η 

επούλωσή τους. Κατά της λέπρας, το φάρμακο ήταν λάδι αναμεμιγμένο 

με σκόνη από καραβίδα, ενώ κατά των αφροδίσιων νοσημάτων 

χρησιμοποιούνταν λάδι μαζί με σκόνη από κεφάλι πέρκας. Στην 

αρχαιότητα βιομηχανική χρήση του λαδιού γινόταν κατά την 

κατεργασία του λίνου, ώστε τα κατασκευαζόμενα υφάσματα να είναι 

μαλακότερα και να αντέχουν περισσότερο. Με το ελαιόλαδο οι αρχαίοι 

αντιμετώπιζαν και την οξείδωση των μετάλλων. Το βάθρο του 

χρυσελεφάντινου αγάλματος του Δία στην Ολυμπία ήταν 

κατασκευασμένο από σκουρόχρωμο μάρμαρο, ακριβώς για να μην 

φαίνονται τα λάδια με τα οποία αλείφονταν το άγαλμα και τα οποία 

έρρεαν αναγκαστικά προς τα κάτω. Σήμερα ο λαός διατηρεί κάποια 

υπολείμματα της πίστης στις αποδιδόμενες άλλοτε θεραπευτικές 

ιδιότητες του ελαιόλαδου (π.χ. το λαμβάνουν για πέτρες στη χολή) αν 

και η σύγχρονη ιατρική το χρησιμοποιεί ελάχιστα. 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΛΑΔΙΟΥ 

Το βιολογικό λάδι, και συγκεκριμένα το βιολογικό 
ελαιόλαδο, έχει πιο έντονη γεύση από το συμβατικό και 
πιο έντονο άρωμα. Αυτό οφείλεται στον φυσικό τρόπο 
κατά τον οποίο παράγεται το λάδι και στην εξαιρετική 
ποιότητα των ελιών που συλλέγονται από τους 
βιολογικούς ελαιώνες. Επίσης, για την εγγύηση της 
αγνότητας του προϊόντος, φέρει πιστοποίηση, μιας και 
έχει περάσει από μια σειρά ελέγχων για να χαρακτηριστεί 
ως βιολογικό. Στη χώρα μας, την πιστοποίηση αυτή την 



έχει αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 

ΕΙΔΗ ΛΑΔΙΩΝ: 
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: Η πιο φυσική 
κατηγορία που μας δίνει το καλύτερο ποιοτικά λάδι, κατ’ 
ευθείαν από το ελαιοτριβείο. Έχει τέλειο άρωμα φρέσκιας 
ελιάς και φρουτώδη γεύση. (0.8% οξύτητα) 

Παρθένο ελαιόλαδο: Φυσικό ελαιόλαδο με ευχάριστη 
γεύση, λίγο κατώτερο ποιοτικά από το παραπάνω. (2% 
οξύτητα) 

Ελαιόλαδο: Αποτελείται από μίξη παρθένου και 
εξευγενισμένου (ραφινέ) ελαιόλαδου με ευχάριστη και 
διακριτική γεύση και κιτρινοπράσινο χρώμα. (1% 
οξύτητα) 

Ραφιναρισμένο ελαιόλαδο: ; Άγευστο λάδι με οξύτητα 
0.3%. 
Πυρηνέλαιο: Πρόκειται για λάδι που παραλαμβάνεται 
από τον πυρήνα της ελιάς και ο εξευγενισμός του γίνεται 
κάτω από αυστηρές συνθήκες, για να διασφαλιστεί η 
άριστη ποιότητά του. Έχει ήπια γεύση και είναι ιδανικό 
για τηγάνισμα, καθώς αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες. 
(1% οξύτητα) 

Αγουρέλαιο: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που 
προέρχεται από τον άγουρο καρπό της ελιάς. Για το σκοπό 
αυτό συλλέγονται οι πιο γερές μισοπράσινες ή μισομώβ 
ελιές, που δεν έχουν προλάβει να μαυρίσουν και να 
ζαρώσουν και έχουν μαζευτεί με το χέρι, ώστε να μην είναι 
χτυπημένες. Έχει πλούσια φρουτώδη οσμή και πικρή 
γεύση . Η διάθεσή του είναι περιορισμένη και η διάρκεια 
κατανάλωσης περιορίζεται στους 9 μήνες. Είναι όμως 
πλούσιο σε αντιοξειδωτικά. 
Αρωματικά ελαιόλαδα: Παράγονται βυθίζοντας μέσα σε 
ελαιόλαδο που έχει απαλή γεύση βότανα και φυτά της 
αρεσκείας μας. Το αφήνουμε σκεπασμένο σε δροσερό και 
σκιερό μέρος και είναι έτοιμο για κατανάλωση ως 
συνοδευτικό σε τυριά, κριτσίνια και σε σαλάτες.. 



 

Γνωρίζουν μεγάλη απήχηση και υπάρχουν πολλές 
ποικιλίες στο εμπόριο. 
  

ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ 

Τα διαφόρων είδη σπορέλαια παράγονται από την 
επεξεργασία ελαιούχων σπόρων, από τα οποία παίρνουν 
και την ονομασία τους, με προοπτική για άμεση 
κατανάλωση. Παραλαμβάνονται με χημικά μέσα και 
υφίστανται μια σειρά από χημικές επεξεργασίες 
(ραφινάρισμα). Είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά 
και οξειδώνονται εύκολα, μην αντέχοντας σε πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες. Δεν διαθέτουν καθόλου αντιοξειδωτικά και 
η εντύπωση ότι είναι τα καταλληλότερα  λάδια για 
τηγάνισμα είναι εσφαλμένη. Μάλλον προτιμώνται λόγω 
του χαμηλότερου κόστους σε σχέση με το ελαιόλαδο. 
  

Στα σπορέλαια ανήκουν οι εξής βασικές κατηγορίες : 
Ηλιέλαιο: Βασικός πρωταγωνιστής στο ελληνικό 
νοικοκυριό καθώς είναι ιδανικό για μαγείρεμα. Το 
παραλαμβάνουμε από τον ηλιόσπορο, που η 



περιεκτικότητά του σε λάδι ανέρχεται στο 30-40%. Έχει 
σημαντική διατροφική αξία λόγω της ισορρόπησης των 
λιπαρών οξέων. 

 

  

Αραβοσιτέλαιο: Παράγεται κατά την διαδικασία άλεσης 
του καλαμποκιού για την παραγωγή αμύλου. Αποτελεί 
σημαντικό βρώσιμο έλαιο και θεωρείται κατάλληλο για 
τηγάνισμα, σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα υπόλοιπα του 
είδους. 
Σογιέλαιο: Βγαίνει από τα σπέρματα σόγιας που έχουν 
περίπου 18% περιεκτικότητα σε λάδι και χρειάζεται 
χημική επεξεργασία για κατανάλωση. Χρησιμοποιείται 
περισσότερο από τη βιομηχανία για γλυκά και σάλτσες 
παρά από τις ελληνίδες νοικοκυρές. Επίσης, 
χρησιμοποιείται και από τη χημική βιομηχανία. 
Σησαμέλαιο: Παράγεται από τα σπέρματα σησαμιού τα 
οποία έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε λάδι (45-55%). 
Έχει ευχάριστη γεύση και είναι σύμμαχος της γυναικείας 

ομορφιάς. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ 

Η βιολογική καλλιέργεια των ελαιώνων μας δίνει το 
βιολογικό ελαιόλαδο, το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας 



και πιο διαδεδομένο από τα υπόλοιπα είδη. Οι 
βιοκαλλιεργητές των ελαιώνων στοχεύουν στη φυσική 
διαδικασία εξέλιξης των δέντρων. Απουσιάζει το τεχνητό 
πότισμα και αποφεύγονται οι τεχνητές παρεμβάσεις. Το 
κλάδεμα συντελείται την κατάλληλη εποχή και η 
καλλιέργεια επιδέχεται βιολογικούς ελέγχους για να 
ληφθεί η πιστοποίηση του βιολογικού προϊόντος που θα 
προέλθει. 
Στη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς, από την οποία θα 
προκύψει το βιολογικό ελαιόλαδο, απουσιάζει η χρήση 
φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων κατά την 
ανάπτυξη των δέντρων και οι όποιες ασθένειες (π.χ. 
δάκος, ζιζάνια) αντιμετωπίζονται με βιολογικά ή φυτικά 
μέσα. Μετά την συγκομιδή, η μεταφορά τους στο 
ελαιουργείο γίνεται κάτω από αυστηρές συνθήκες όπου 
τηρούνται οι κατάλληλες θερμοκρασίες. Τέλος , κατά την 
εμφιάλωση, αναγράφεται απαραίτητα σε ετικέτα ο 
αναγνωρισμένος φορέας βιολογικής καλλιέργειας και ο 
αριθμός της πιστοποίησης. 
  

 

Η βιολογική παραγωγή ελαιόλαδου ακολουθεί κάποια 
στάδια. Αρχικά, συλλέγονται οι καρποί της βιολογικής 
ελιάς με ειδικά μηχανήματα ή με τα χέρια, συνήθως στα 



μέσα Οκτώβρη. Για την καλύτερη ποιότητα του λαδιού, 
συνίσταται ο καρπός να μαζεύεται όταν αλλάζει χρώμα, 
γιατί τότε έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λάδι. Στη 
συνέχεια, οι ελιές τοποθετούνται σε σακιά από λινάτσα 
και οδηγούνται στο ελαιοτριβείο, όπου λαμβάνει χώρα η 
ελαιοποίηση την ίδια κιόλας μέρα για να μην αλλοιωθούν 
οι ελιές. Ο καρπός συνθλίβεται με μηχανικά μέσα και αφού 
πέσει σε μια χοάνη, οδηγείται στο πλυντήριο κ ακολουθεί 
η πολτοποίησή του. Η διαδικασία συνεχίζεται με την 
προσθήκη νερού στον πολτό και το φιλτράρισμα από 
τυχόν ιζήματα. Έπειτα ακολουθεί η μάλαξη για 45΄ σε 
θερμοκρασία κάτω των 25ο C , για να διατηρηθούν όλα τα 
θρεπτικά στοιχεία και οι βιταμίνες της ελιάς στο ακέραιο. 
Τέλος, περνά από το διαχωριστήρα όπου παίρνουμε και το 
τελικό βιολογικό ελαιόλαδο και ακολουθεί η οξυμέτρηση. 
Η διατροφική αξία του βιολογικού ελαιόλαδου είναι 
μεγάλη καθώς περιέχει ακόρεστα λιπαρά σε μεγάλες 
συγκεντρώσεις και λιγότερα κορεσμένα και 
πολυακόρεστα λιπαρά. Έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε 
βιταμίνη Ε και είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες που 
προσδίδουν αντιοξειδωτική δράση. Αποτελεί φάρμακο για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση νόσων όπως ο καρκίνος 
και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Βοηθά, ακόμη, στην 
επούλωση των πληγών, στην προστασία από τους 
ρευματισμούς και κρατά τα επίπεδα της κακής 
χοληστερόλης χαμηλά. Τέλος, είναι ευεργετικό για τη 
θεραπεία του έλκους και είναι προϊόν που «εγγυάται» 
μακροζωία. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο πως στις περιοχές 
που καταναλώνεται κατά κόρον, τα επίπεδα της 
θνησιμότητας είναι πολύ χαμηλά, όπως για παράδειγμα 
στην Κρήτη, που συγκριτικά με άλλες περιοχές, έχει το 
χαμηλότερο ποσοστό στις καρδιακές παθήσεις. 
Η χώρα μας, είναι η πρώτη στην παραγωγή βιολογικού 
λαδιού, καθώς ευνοούν οι κλιματολογικές συνθήκες που 
επικρατούν. Οι πιο γνωστές βιοκαλλιέργειες βρίσκονται στην 
Ηπειρωτική Ελλάδα, στην Κρήτη, στα νησιά του Ιονίου και 
του Αιγαίου. Η Πελοπόννησος κατέχει το 65% της 
βιολογικής παραγωγής λαδιού. 
 



 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ: 
Οι ελιές συλλέγονται με τα χέρια ή με τίναγμα του δένδρου με 

ραβδισμό ή με μηχανήματα. Μετά τη συλλογή ο καρπός μεταφέρεται 

το συντομότερο στο ελαιοτριβείο (ή αλλιώς ελαιουργείο, 

κοινώς λιοτρίβι, "λουτριβιό" ή φάμπρικα) ώστε να αποφευχθεί 

η ζύμωση και η ανάπτυξη μούχλας που υποβαθμίζει την ποιότητα του 

ελαιολάδου. Στα ελαιουργεία η επεξεργασία αρχίζει με το ζύγισμα, 

τον διαχωρισμό και το πλύσιμο των ελιών. Οι ελιές, που έχουν 

τοποθετηθεί σε τελάρα ή σάκκους, μεταφέρονται με αναβατόρια σε 

μια μεγάλη λεκάνη η οποία βρίσκεται σε ένα ύψωμα του 

ελαιουργείου. Από εκεί πέφτουν με χοανοειδείς αγωγούς σε 

θραυστήρες ή μυλόλιθους. Ακολουθεί η μάλαξη του πολτού της ελιάς, 

με ανάδευση επί μισή ή μία ώρα σε συσκευές που λέγονται 

"μαλακτήρες". Εκεί μπορεί να γίνεται και θέρμανση της ελαιόμαζας 

για να βελτιωθεί η απόδοση σε λάδι. Για καλής ποιότητας ελαιόλαδο 

η μάλαξη γίνεται "εν ψυχρώ", δηλαδή σε θερμοκρασία δωματίου. 

Μετά τη μάλαξη, στα παραδοσιακά πιεστήρια (που πλέον είναι 

ελάχιστα στην Ελλάδα), με τη βοήθεια ισχυρών υδραυλικών 

πιεστηρίων, εξάγονται τα υγρά της ελιάς, που είναι μείγμα 

ελαιολάδου με υδαρή συστατικά του καρπού. Στα σύγχρονα 

ελαιοτριβεία ο διαχωρισμός των υγρών από τα στερεά γίνεται με 

φυγοκέντρηση σε συσκευές που ονομάζονται "ντεκάντερ". Το στερεό 

υποπροϊόν που μένει ονομάζεται "πυρήνας". Τα υγρά που 

λαμβάνονται από το ντεκάντερ (βασικά μείγμα νερού και λαδιού) 

οδηγούνται σε έναν ή περισσότερους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες 

όπου το λάδι διαχωρίζεται από το υδαρές τμήμα λόγω διαφοράς στην 

πυκνότητα. Τα υδαρή συστατικά που αποβάλλονται ονομάζονται 

κοινώς "κατσίγαρος" και είναι σκούρου καφέ χρώματος και 

χαρακτηριστικής οσμής. 

Στα ελαιουργεία υπάρχουν επίσης δεξαμενές όπου συγκεντρώνονται 

οι μούργες και τα νερά του πλυσίματος των ελαιών. Τα υγρά 

απόβλητα των ελαιοτριβείων (γνωστά και ως "κατσίγαρος") 

παλαιότερα απορρίπτονταν στο περιβάλλον, γι' αυτό και τα 

περισσότερα ελαιοτριβεία ήταν κοντά σε ρέματα ή ακόμα και κοντά 

στη θάλασσα. Στη σύγχρονη εποχή αυτά τα απόβλητα θεωρούνται 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B2%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8D%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7


μόλυνση για το περιβάλλον και λαμβάνονται διάφορα μέτρα για 

επεξεργασία τους ή αποθήκευση σε σηπτικές δεξαμενές. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις από τα υγρά απόβλητα με φυγοκέντρηση παράγεται 

βιομηχανικό ελαιόλαδο που προορίζεται είτε για ραφινάρισμα είτε 

για βιομηχανική χρήση. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των υγρών 

αποβλήτων των ελαιοτριβείων είναι δύσκολη διότι έχουν υψηλό 

οργανικό φορτίο και δυσοσμία. 

Τα στερεά απόβλητα λέγονται κοινώς "πυρήνας" ή κοινώς "λιοκόκι". 

Αυτός αποτελείται από κυτταρινούχες ουσίες από το κουκούτσι, τη 

σάρκα και το φλοιό της ελιάς. Ο πυρήνας περιέχει ένα σημαντικό 

ποσό ελαιολάδου το οποίο λαμβάνεται με φυσικοχημικές μεθόδους 

στα πυρηνελαιουργεία. Εκεί βασικά γίνεται ξήρανση του υλικού και 

στη συνέχεια εκχύλιση του ελαιολάδου με οργανικό διαλύτη. Το 

ελαιόλαδο που παράγεται εκεί, το ακατέργαστο πυρηνέλαιο, είναι 

ακατάλληλο για βρώση λόγω υψηλής οξύτητας και δυσάρεστης οσμής 

και γεύσης. Για να γίνει βρώσιμο υφίσταται εξευγενισμό ή 

"ραφινάρισμα" σε ειδικά εργοστάσια που λέγονται "ραφιναρίες". Ο 

εξευγενισμός είναι μια έντονη χημική διαδικασία που καταστρέφει 

μεγάλο μέρος από τη γεύση, το άρωμα και ορισμένα χρήσιμα 

θρεπτικά συστατικά του ελαιολάδου. Το παραγόμενο ελαιόλαδο δεν 

λέγεται πλέον "παρθένο ελαιόλαδο" και διατίθεται στην κατανάλωση 

μόνο ως μείγμα με παρθένο. Είναι η κατώτερη από τις κατηγορίες 

βρώσιμου ελαιολάδου που διατίθενται στην αγορά. 

Από την επεξεργασία του πυρήνα απομένει η ξηρή ουσία ή 

"πυρηνόξυλο" που συνήθως χρησιμοποιείται ως καύσιμο, συχνά 

επιστρέφοντας στα ελαιοτριβεία τα οποία χρειάζονται αρκετή 

ενέργεια για θέρμανση του νερού. Ο πυρήνας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ως λίπασμα ή και ζωοτροφή. 

Τα ελαιόλαδα που κυκλοφορούν στο εμπόριο διακρίνονται σε 

βρώσιμα και σε βιομηχανικά. Τα πρώτα διακρίνονται βασικά 

σε παρθένα ελαιόλαδα και σε απλά ελαιόλαδα. Τα τελευταία είναι τα 

μίγματα παρθένου ελαιολάδου με εξευγενισμένο ελαιόλαδο ή 

πυρηνέλαιο. Ανάλογα με το στάδιο ωρίμασης των ελαιών, ορισμένα 

παρθένα ονομάζονται αγουρέλαια. Η μέση απόδοση από 100 κιλά 

ελαιών, που κυμαίνεται ανάλογα με την ποιότητα, το έτος και το 

σύστημα επεξεργασίας, είναι περίπου 10-25 κιλά λάδι, 35-50 κιλά 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF


ελαιοπυρήνα και 35-50 κιλά υγρά υπολείμματα. Σε ορισμένες χώρες 

επιτρέπεται η πώληση μίγματος ελαιολάδου με σπορέλαια. Αυτό δεν 

επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

ΤΕΛΟΣ 


